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 بسم هللا الرحمن الرحيم،
األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله  وحهحب  أعمعهين، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف 

 أما بعد:
جملدددب يةريدددب ا دددّلل ء دددا ال  دددا   لددد     [( سههه رة الحالحههه 2)] }اْلَحْمدددّلله {   : -رحمههه  هللا لعهههالى-قهههال المصهههن  

 مالك... بمضمون ا  ل  أنه تعال 
 بمضم نها؟

 ... بمضمون ا  ل  أنه تعال 
 أن كذا عندكم؟ من أن ؟ من 

 .ةود بحقو   لم  ل  المع ،و مستحق ألن يحمّللوهأ ،الحمّلل من الخلقمالك لجميع من أنه تعال  
  .نعم إي  عّدل من أن  لعالى

 بسم هللا الرحمن الرحيم، اللهم حل على محمد وعلى آل  وححب  أعمعين، أما بعد:
عمل  خبري ، وإذا قدرنا األمر )ق ل ا( فتك ن هذه  [الحالح ( س رة 2)] }اْلَحْمّلله {   : -رحم  هللا لعالى-فيق ل المحسر 

سهبحان  -الجمل  في م قع مق ل الق ل، وحينئٍذ يك ن محلها النصب، فههي عمله  خبريه  قصهد اهها العنهاء علهى هللا 
، الحظها أو بمضم نها؟ ويك ن قصهد اهها العنهاء علهى هللا بمضهم نها مهن أنه  لعهالى مالهل لجميهع الحمهد، -ولعالى

مهد هلل، وأيضههاو ق له : قصههد اهها العنههاء، ههذا مهها عليه  الجمههه ر مهن لحسههير الحمهد بالعنههاء، فالحمهد عنههدهم اللحه:: الح
، هههذا إذا أفههي  إلههى -سههبحان  ولعههالى-سهه اء كههان ا مههن المحسههرين أو مههن  يههرهم ي لههن ويههراهللا بهه  العنههاء علههى هللا 
بخههههالف الصههههحاي ا عباريهههه ، متههههى يحمههههد  هللا، وإذا أطلههههن فههههالمراهللا بهههه  العنههههاء علههههى المحمهههه هللا بصههههحال  ا ختياريهههه 

ا نسههان؟ يحمههد إذا كانههه خصههال  ا ختياريهه  محههالو للحمههد والعنههاء، أمهها الصههحاي ا عباريهه  كهه ن ا نسههان أاههي ، 
ك ن  ط يل أو قصير أو  يهر ذلهل مهن الصهحاي ا عباريه  التهي   بهد له  اهها، يحمهد عليهها؟  ، إنمها يحمهد علهى 

الحمهد بالكهكر  -رحمه  هللا لعهالى-سهت يع فعلهها، ويسهت يع محارقتهها، وفّسهر ااهن عريهر الصحاي ا ختياري  التهي ي
هللاون سائر ما يعبد من هللاون ، وهللاون كل ما اهرء مهن خلقه ، بمها أنعهم علهى عبهاهللاه مهن الهنعم  -عل ثناؤه-خالصاو هلل 

ااههن عريههر فسههره بالكههكر، التههي   يحصههيها العههدهللا، و  يحههي  بعههدهللاها  يههره أحههد، فههالجمه ر فسههروا الحمههد بالعنههاء، و 
وروى بسنده عن اان عباس لحسير الحمد بالككر، والسند إلى اان عباس فهعي ، وأيضهاو روى بسهنده مرف عهاو إذا 
قلههه: الحمههد هلل رب العههالمين فقههد شههكري هللا فههأاهللاا، وسههنده أيضههاو فههعي . لحسههير الحمههد بالكههكر، وههه  مهها ذهههب 

عمههه ر العلمههاء مههن أن الحمههد  يههر الكههكر، اههين الحمههد والكههكر  إليهه  ااههن عريههر معههروف أنهه  علههى خههالف مهها قههال
عم م وخص ص وعهي، فالحمد أعم م لقاو، وأخص من وع ، أعم مهن وعه ، وأخهص مهن وعه ، والكهكر أعهم مهن 

يحمهد علهى كهل حهال، فهي مقااهل  -سهبحان  ولعهالى-وع ، وأخص من وع ، فالحمد أعم من حيه  المتعلهنأل ألنه  
لنعم، ال   يحمد على مكروٍه سه اه، فهه  أعهم مهن ههذه الحيعيه ، فهبذا أحهاب المهرء مصهيب  النعم وفي  ير مقاال ا

قههال: الحمههد هلل، لكههن هههل يكههكر هللا علههى هههذه المصههيب ؟  ، فههه  أعههم مههن هههذه الحيعيهه ، وأخههص مههن حيهه  لعلقهه  
جهه ارو والقلههب و يههره، باللسههان فقهه ، بخههالف الكههكر، أمهها الكههكر فههال يقههع إ  فههي مقااههل نعمهه ، ويكهه ن باللسههان وال

فبينهمهها عمهه م وخصهه ص وعهههي، هههذا مهها قههرره أهههل العلههم بالنسههب  للحمههد والكههكر، أمهها بالنسههب  للحمههد مههع العنههاء 



فهي ال ااهل الصهيب أن  -رحمه  هللا لعهالى-فالجمه ر على ما ذكرنا، يحسرون الحمد بالعناء، والذي حرره اان القيم 
بصهحاي كماله  مهع محبته  والرفها به ، ا خبهار  -سبحان  ولعهالى-عن هللا الحمد  ير العناء، فالحمد ه  ا خبار 

بصحاي كمال  مع محبت  والرفا ب ، فال يك ن المحب الساكه حامهداو، و  المعنهي اهال  -سبحان  ولعالى-عن هللا 
 ، إن كهرره بصهحال -سهبحان  ولعهالى-محب  حامداو، حتى لجتمع ل  المحب  والعناء، فبن كرر هذا ا خبهار عهن هللا 

، يقهه ل: فههبن كههان المههدو بصههحاي الجههالل والعظمهه  والكبريههاء كههان مجههداو، إذاو حههحاي كمههال  كههان هههذا التكههرار ثنههاءو
وححاي عالل، وبعضهم يضي  ححاي عمال، هذا   ب عد في كالم المتقدمين من السل ، لقسيم الصحاي إلى 

المتقدمين   ب عد   سيما حصر الصحاي فهي األقسهام  ثالث  أقسام، نعم ب عد في كالم المتأخرين، لكن  في كالم
العالثهه . فا خبههار عههن هللا بصههحاي كمالهه  هههذا حمههد، المههدو والعنههاء بصههحاي الجههالل والعظمهه  والكبريههاء هههذا مجههد، 

 رب فبذا قال العبد: الحمهد هلل لكرار المحامد ثناء، يق ل: "وقد عمع هللا لعالى لعبده األن اع العالث  في أول الحالح 
العههالمين قههال هللا: حمههدني عبههدي، وإذا قههال: الههرحمن الههرحيم، قههال: أثنههى علههّي عبههدي، وإذا قههال: مالههل بهه م الههدبن، 

))قسمه الصالة ايني وبين عبدي نصحين، فبذا قهال العبهد: الحمهد قال: مجدني عبدي، هذا في الحدب  الصحيح 
فغههابر اههين الحمههد  أثنههى علههّي عبههدي(( :قههال حمن الههرحيم،ر هلل رب العههالمين، قههال هللا: حمههدني عبههدي، وإذا قههال: الهه

والعنههاء، وإذا قههال: مالههل بهه م الههدبن، قههال: مجههدني عبههدي، و)أل( فههي الحمههد هلل هههذه لالسههتغرا ، فجميههع أعنههاس 
والههالم فههي هلل  ))اللهههم لههل الحمههد كلهه ((، كمهها عههاء فههي الحههدب : -سههبحان  ولعههالى-الحمههد، وحههن ف  وأفههراهللاه هلل 

، نق ل: لالختصاص أو للملل؟ إذا كهان مها قبهل الهالم معنهى كهان لالختصهاص، إذا قلنها: المسهجد هلل لالختصاص
ملههل، وإذا قلنهها: المسههجد لبنههي حارثهه ، وا يجههي؟ أو المسههجد لبنههي صريههن، عههاءي النصهه ص اهههذا، فههي الحههدب  

لمسهجد لبنهي صريهن، إذا الصحيح، الالم هذه  يش؟ ههم يق له ن: إذا كهان مها قبهل الهالم معنهى كهان لالختصهاص، ا
قلنا هذا، أو مسجد اني صرين، ا فاف  لحيد، لحيد الملل؟  ، شهب  الملهل؟  ، القحهل للبهاب، الجهل للحهرس، المقبهرة 

 لبني فالن، على الق ل بأن المصح    يملل، المصح  لحالن، مصح  صيد، 
 ......طالب:

 لملل أو ا ختصاص؟ نعم، لكن التعريف وا فائدل ؟ يعني أبهما أعلى مرلب  ا
 ......طالب:

نعمأل ألن المالل بتصرف في الممل ا، اينما المختص   بتصرف فيما اختص ب ، قال ا: الالم هنا لالختصاصأل 
ألن ما قبلها معنى، هذا عاري على قاعدلهم، لكن إذا قلنا: الملل أرفع من ا ختصاص، نعم ه  أرفع من 

 ، وا ختصاص هنا معناه القصر، فقصر الحمد المستغر  اه)أل( ا ختصاص في األعسام، فيما بتصرف في
 .-سبحان  ولعالى-لجميع أن اع المحامد وحن ف  مخص ص هلل 

 اقرؤوا يا خ ان، خلينا نمكي.
 طالب: بال سةب للتقسيم   ّلل المتأيرين لل فات ما يخالف م  ج السلف؟

الم السل ، لقسيم أو حصر حاهللاث طارئ، لكن حصر القسم  في العالث  عالل وعمال وكمال،   ب عد في ك
، وأيضاو الجالل والعظم  -سبحان  ولعالى-وعد في كالمهم ححاي الكمال، وعد أن هذا من ححاي الكمال هلل 

معروف هذا، والجمال وح  الجمال، أما لصني  الصحاي إلى ثالث  أقسام وحصر  -سبحان  ولعالى-هلل 



د األلحاظ العالث  في كالمهم متحر ، األلحاظ العالث  م ع هللاة في كالمهم القسم  فيها هذا   يعرف، نعم ب ع
متحر ، يعني نظير ما قال ا في لقسيم الحدب  إلى ثالث  أقسام، ب عد في كالمهم الصحيح، ب عد في كالمهم 
الضعي ، ب عد في كالمهم الحسن، لكن حصر القسم  في العالث  أول من قال ب  من؟ حصر القسم  في 

الث ؟ الخ ااي، الخ ااي ه  أول من حصر القسم  في العالث ، وأورهللا علي  اان كعير، وأعيب هذه ا براهللااي، الع
 والقسم  ححيح ، نعم الحصر   ب عد في كالم المتقدمين، لكن أفراهللاها م ع هللاة.

يَن  وكل م  ا  ،والّللواب وغيرهمأي مالك جميع الخلق من اإلنس والجن والمالئكب  [( س رة الحالح 2)] }َرب   اْلَعاَلم 
ب في جمعه باليا  وال ون أولي العلم ل  وغه  ، الم اإلنس و الم الجن إل  غير ذلك :يقال ،يطلق  ليه  الم

 .ألنه  المب  ل  موجّلله ؛وهو من العالمب ، ل  غيرهم
 رب العالمين، الرب ي لن في اللغ  على السيد، وعلى المتصرف لإلحالو، وكل ذلل ححيح في حن هللا
لعالىأل ألن الرب من التربي ، فالرب ه  الذي ربى عميع العالمين انعم ، وه  سيدهم، وه  خالقهم ومالكهم، و  

سبحان  -، أما با فاف  فيج ص أن ي لن على  ير هللا -سبحان  ولعالى-يستعمل الرب بغير إفاف  إ  هلل 
ان عرير: "والعالم ن عمع عالم، والعالم   واحد ل  ،  فتق ل: رب الدار، رب الداب ، و ير ذلل، يق ل ا-ولعالى

من لحظ ، كاألنام والره  والجيش ونح  ذلل" العالم   واحد ل  من لحظ ، والعالم اسم ألحناف األمم فكل 
حن  منها عالم، وأهل كل قرٍن من كل حنٍ  منها عالم ذلل القرن، وعالم ذلل الأمان، ولذا عاء لحضيل ان 

عالمين، والمراهللا اهم على صمانهم، وإ  فهذه األم  أفضل من اني إسرائيل، وُ ّلب في عمع  بالياء إسرائيل على ال
والن ن أول  العلم على  يرهم، أي عمع العالم ن عمع مذكر سالم، ومن شرط  أن يك ن إيش؟ من شرط عمع 

 ن لعاقل فكي  نق ل: من كل المذكر السالم أن يك ن لعاقل، فبذا قلنا: من شرط الجمع المذكر السالم أن يك
حن  من المخل قاي عالم الدواب عالم ال ير عالم..، كي  نجمعهم عمع مذكر سالم؟ يق ل الكارو:  ّلب ا 
يعني العقالء على  يرهم لكرفهم، فال شل أن من يعقل أشرف ممن   يعقل، ومنهم من خّص العالم بالعقالء، 

نحتاج إلى أن نق ل: خص ا اذلل لكرفهم، ال عاء الجمع عمع وعلى هذا إذا خصصنا العالم بالعقالء،   
المذكر السالم على أحل ، وه  مروي عن اان عباس قال في لحسير اآلي : رب العالمين رب ا نس والجن، 

يًرا}ل  واستدل ل  القرطبي بق ل  لعالى:  يَن َنذ  }َوَما جن، والعالم ن هنا ا نس وال [( س رة الحرقان1)]  َيكهوَن ل ْلَعاَلم 
نَس إ َّلَّ ل َيْعةهّللهون   نَّ َواإلْ  وقال الحراء وأا  عبيدة: "العالم عبارة عما يعقل، وهم  [( س رة الذارياي56)] َيَلْقته اْلج 

 ا نس والجن والمالئك  والكياطين" يعني ذكر الكياطين ل  هللااعي وإ  ما ل  هللااعي؟ 
 طالب: ما له دا ي.

ن   لماذا؟ ألنهم من الجن وا نس  نس  َواْلج  يَن اإل  فالكياطين عقالء، لكن لهم قل ب    [( س رة األنعام112)] }َشَياط 
 يحقه ن اها، أو   يعقل ن اها، ا نس والجن والمالئك ، المالئك  عقالء وإ  ليس ا عقالء؟

 طالب:.......
 ما في خالف؟
 طالب:.......

 ألنهم مكلح ن، والتكلي  مناط  العقل، المالئك ؟ ا نس والجن عقالءأل



 طالب:.......
 وا ه ؟ إذاو ما عندهم عقل!

 طالب:.......
فهم من أعقل المخل قاي، في رسال  اسمها: لنبي  النبالء إلى الرهللا على حامد الحقي  في ق ل  أن المالئك   ير 

ص هللا أن بح  معل هذه المسأل  يعني إن كان المق ،الخجنديللمعص مي عقالء، رسال  م ب ع ، الظاهر أنها 
الذي ب  لكريف العاقل فهم أولى الناس ب ، وإن كان المراهللا ب  العقل الذي ه  مناط التكلي ، وأنهم ب   العقل

حاروا مكلحين بالباع األوامر والن اهي فهم متبع ن،   يعص ن، ويحعل ن ما بؤمرون، فبذا فعل ا ما أمروا ب ، ولم 
 برلكب ا ما نه ا عن ، هذا ه  عين العقل.  يعص ا، ولم

حاهللاث، وكل حاهللاث    -سبحان  ولعالى-وق ل : وه  العالم أل ألن  عالم  على م عده، فالعالم ه  ما س ى هللا 
اد ل  من محدث وم ع هللا، فهذه الم ع هللااي وهذه المخل قاي عالم  وهللاليل ارهان على م عدها، كما أن األثر 

لدل على البعير، فبذا وعدي أثراو لماٍا على األرض لجأم بأن هناا مسير، هناا من  بدل..، وكما أن البعرة
ْن َغْير  سار على هذه األرض، وإذا وعدي بعرة بعيرة لجأم بأن  قد حل هنا بعير، يق ل لعالى:  وا م  ل قه }َأْم يه

وَن  فال يعقل أنهم خلق ا من  ير خالن، و  بتص ر أنهم هم الخالق ن  [( س رة ال  ر35)] َشْيٍ  َأْم ههمه اْلَخال قه
، وعاء في -سبحان  ولعالى-ألنحسهمأل ألن المعدوم   يخلن و  ب عد، فال اد لهم من خالٍن  يرهم، وه  هللا 

يقرأ في س رة المغرب من س رة  -علي  الصالة والسالم-حدب  عن قص  عبير ان م عم أن  لما سمع النبي 
ْن َغْير  َشْيٍ  َأْم ههمه  ر وحل إلى هذه اآلي  كاهللا قلب  ي ير، حج  هللاامغ ، حج  ملأم  ال  وا م  ل قه }َأْم يه

وَن  كما عاء في المعل، وأن هناا سحين  كبيرة لجري في البحر على ظهرها ما على  [( س رة ال  ر35)] اْلَخال قه
المكروباي و يرها هذه   اد لها من م عد،   اد ظهرها من أن اع البضائع، وحن ف المأك  ي والمرك باي و 

لها من حانع، وهذه المخل قاي   اد لها من حانعأل ألنها   بتص ر أن لخلن نحسها، و  بتص ر أنها وعدي 
 هكذا من  ير سبب، ومن  ير م ع هللا، لهذا يق ل الكاعر:

 وفههههههههههههههي كههههههههههههههل شههههههههههههههيٍء لهههههههههههههه  آيهههههههههههههه  
 

 لههههههههههههههههههههدل علهههههههههههههههههههههى أنهههههههههههههههههههه  واحهههههههههههههههههههههد 
 

 .-سبحان  ولعالى-
 طالب:.......

 نعم ها؟ ))والحمد هلل((عاء في الحدب  الصحيح 
 طالب:.......

 أبن هي التي لمال؟ من بذكر الحدب  كامل؟
 طالب:.......

 ((...))الصالة ن ر، والصدق  ارهان، والصبر فياء
 طالب:.......
اآلن المحافل  اين التسبيح والحمد، أبهما أفضل؟ المحافل  اين  والحمد هلل لمآلن، أو لمأل(( ،))وسبحان هللا

التسبيح والحمد، إذا قلنا: لمآلن أو لمأل ما اين السماء واألرض، و  إل  إ  هللا ل  وفعه في كح  والسماواي 



ذكار، وعاء السبع واألرافين السبع لماله ورعحه اهن   إل  إ  هللا،   شل أن   إل  إ  هللا، هي أفضل األ
فأفضل األذكار على  ))خير الدعاء، وخير ما قله أنا والنبي ن من قبلي   إل  إ  هللا((في الحدب  الصحيح: 

ا طال    إل  إ  هللا، والمحافل  عند أهل العلم اين التسبيح والتحميد، فالتسبيح ه  التنأي ، والتحميد ه  
ال ، وعلى كٍل هن الباقياي الصالحاي، سبحان هللا، والحمد هلل، بصحاي كم -سبحان  ولعالى-ا خبار عن هللا 

و  إل  إ  هللا، وهللا أكبر، و  يضرا بأبهن ادأي، وفي كل واحدٍة منها شجرة في الجن ، في الحدب  الصحيح 
والحمد سبحان هللا،  :))أقرئ أمتل مني السالم، وأخبرهم أن الجن  قيعان و راسها: -علي  السالم-عن إاراهيم 

  هلل، و  إل  إ  هللا، وهللا أكبر((
 أو مههههههههههههها علمهههههههههههههه بأنهههههههههههههها القيعهههههههههههههان
 و راسهههههههههههههههههها التسهههههههههههههههههبيح والتحميهههههههههههههههههد 

 

 فههها رس مههها لكهههاء اهههذا الأمهههان الحهههاني 
 والتكبيههههههههههههههههههر والت حيههههههههههههههههههد للههههههههههههههههههرحمن  

 

المقص هللا أن هذه الكلماي األربع خحيح  على اللسان، ثقيل  في الميأان، ث ااها عظيم، وهن الباقياي الصالحاي، 
ال َحاته َيْيٌر    ّلَل َرب  َك َثَواًبا َوَيْيٌر َأَماًل  والحدب  الصحيح الذي ختم ب  ا مام  [( س رة الكه 46)] }َواْلَةاا َياته ال َّ

خحيحتان على اللسان، ثقيلتان في الميأان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان هللا وبحمده،  ))كلمتانالبخاري ححيح : 
لكن الحرمان   نهاي  ل ، وفضل هللا   يحد، فمن وّفن، وععل لسان  رطباو اذكر هللا س اءو  سبحان هللا العظيم((

الم فن، ومن حرم فصمه فه   كان اتسبيح أو لحميد أو لهليل أو لكبير أو  يرها مما عاءي ب  األخبار فه 
 محروم، ومن ن ن بمحض ل أو ممن ع فأشد في الحرمان، فه  الخسران، نسأل هللا العافي .

ْلم وإَّل الَعَلم؟ -يا شيخ-طالب: اَّلشتقاق   العالم من الع 
ْلم ألن من شأن  أن يعلم ، فالذي العالم مكتن من إيش؟ من العالم أل ألن  عالم  على خالق  وم عده، أو من الع 

ْلم، والذي يجعل العالم عام لجميع ما س ى هللا  ه  ق ل األكعر  -عل وعال-يخص العالم بالعقالء يق ل: من الع 
 يجعل  من العالم .

يم   ح  ْحمن  الرَّ  .وهي إرادة الخير ألهله ،أي ذي الرحمب [( س رة الحالح 3)] }الرَّ
والمحسر هنا عرى على طريق  األشعري  في لأويل حح  نعم، لقدم لحسير الرحمن الرحيم في لحسير البسمل ، 

ألهل  أي لمن يستحق ، فراراو من  براهللاة الخيرببراهللاة الخير، لحسير الصح  االصمها، ب -سبحان  ولعالى-الرحم  هلل 
 -ولعالىسبحان  -، والذي علي  أهل السن  والجماع  إثباي ما أثبت  هللا -سبحان  ولعالى-إثباي حح  الرحم  هلل 

من ححاي الكمال، ونع ي الجالل على ما بلين بجالل   -حلى هللا علي  وسلم-لنحس ، وما أثبت  ل  رس ل  
وعظمت  من  ير لكيي ، و  لمعيل، و  لأويل، و  ولع يل، وفي ححيح البخاري: الرحمن الرحيم اسمان من 

في فتح الباري عن  -رحم  هللا-الحاف: اان حجر  الرحم ، الرحيم والراحم بمعنىو واحد، كالعليم والعالم، وذكر
اان المبارا: الرحمن إذا سئل أع ى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، الرحمن إذا سئل أع ى، والرحيم إذا لم يسأل 
يغضب، ثم قال: ومن الكاذ ما روي عن المبرهللا وثعلب أن الرحمن عبراني، والرحيم عربي، وقد فعح  اان 

 يرهما، وقد وعد في اللسان العبراني لكن  بالخاء المعجم ، يق ل: الرحمن عبراني، نعم ه  األنباري والأعاج و 
وعد بالعبراني  لكن  بالخاء المعجم ، ومعروف اللغ  العبري  أكعرها خاء، الكين والخاء   لكاهللا لخل  منها عمل  

 من عمل .



ين   فيه ألحّلل إَّل  ويص بالذكر ألنه َّل ملك ظاهراً  ،يوم القيامب وهو ،أي الجزا  [( س رة الحالح 4)] }َمل ك  َيْوم  الّلل  
 ،ومن ارأ مالك فمع اه مالك األمر كله في يوم القيامب [( س رة  افر16)] }ل  َمن  اْلمهْلكه اْلَيْوَم { َّ  ءّللليل  ،هلل تعال 

 .لمعرفب ف ح واو ه صفبً  ،كغافر الذنب أو هو موصوف ءذلك دائماً 
ين  }َمل ك  َيْوم   أي الجأاء، قرئ مالل وملل وكالهما ححيح، ال مت الر، ويقال أيضاو: مليل  [( س رة الحالح 4)] الّلل  

بالياء، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي ب م الدبن، وحكي عن أاي حنيح  أن  قرأ: مَلل ب م الدبن، على أن  
شاذ عداو، يعني بنقل عن أاي حنيح  قراءاي  فعل وفاعل ومحع ل، مَلل ب م الدبن، قال اان كعير: وهذا  ريب

كما هنا: مَلل ب م الدبن، وهللا أعلم اعب لها عن ، ونقل عن  أيضاو: إنما يخكى هللُا من عباهللاه العلماء، هذه قراءة 
منق ل  عن أاي حنيح ، و  لعبه عن ،   هذه و  للل، قال اان كعير: "وهذا  ريب شاذ عداو، أما القراءلان 

لران مالل وملل فقد رّعح كالو منهما مرعح ن، من حي  المعنى، ملل ومالل، فمن رعح ملل ادون أل  المت ا
}ل  َمن  ، ادليل ق ل  لعالى: -سبحان  ولعالى-استدل بما أشار إلي  المحسرأل ألن    ملل ظاهراو في  ألحد إ  هلل 

ّلل  اْلَق َّ }؟ الج اب:  اْلمهْلكه اْلَيْومَ    ملل ألحد ب م القيام ، وقد أفي  الملل إلى ب م  [( س رة  افر16)] ار  { َّ  اْلَواح 
، فمن رعح ملل ادون أل  استدل -سبحان  ولعالى-الدبن الذي ه  ب م الجأاء ب م القيام ، و  ملل ألحٍد مع  

ار  { َّ  }؟ وع اب :  }ل  َمن  اْلمهْلكه اْلَيْومَ بما أشار إلي  المحسر ادليل ق ل :  ّلل  اْلَق َّ أي   ملل  [( س رة  افر16)] اْلَواح 
ْحَمن  ، كما قال لعالى: -سبحان  ولعالى-ألحٍد إ  هلل    }اْلمهْلكه َيْوَمئ ذٍ  [( س رة الحرقان26)] }اْلمهْلكه َيْوَمئ ٍذ اْلَحقُّ ل لرَّ

ْحَمن  متى؟ ب م القيام ،  يًرا ادليل:  [س رة الحرقان( 26)] }اْلمهْلكه َيْوَمئ ٍذ اْلَحقُّ ل لرَّ  }َوَكاَن َيْوًما َ َل  اْلَكاف ر يَن َ س 
قال اان كعير: "ولخصيص الملل اي م الدبن   بنحي  عما عداه" يق ل اان كعير: "ولخصيص  [( س رة الحرقان26)]

ب العالمين، وذلل عام ر  -سبحان  ولعالى-الملل اي م الدبن   بنحي  عما عداه" لماذا؟ ألن  لقدم ا خبار بأن هللا 
سبحان  -في الدنيا واآلخرة، وإنما أفي  إلى ب م الدبن ألن    بدعي أحد هنالل شيئاو، و  بتكلم أحد إ  ببذن  

َن َلهه الرْحَمنه ، كما قال لعالى: -ولعالى ا َّلَّ َيَتَكلَّمهوَن إ َّلَّ َمْن َأذ  وحه َواْلَماَلئ َكبه َصفًّ ومه الرُّ  [( س رة النبأ38)] }َيْوَم َيقه
ومن قرأ: مالل باألل ، فمعناه مالل األمر كل  يق ل: ومن قرأ مالل يعني باألل  معناه مالل األمر كل  متى؟ 

}إ نَّا َنْحنه فال ارث مالل،  [( س رة مريم40)] }إ نَّا َنْحنه َنر ثه اأْلَْرَض َوَمْن َ َلْيَ ا  في ب م القيام ، كما قال لعالى:
قال القرطبي: "اختل  العلماء أيما أالغ ملل أو مالل؟ فقيل: ملل أعم  [( س رة مريم40)] ْرَض َوَمْن َ َلْيَ ا َنر ثه اأْلَ 

وأالغ من مالل، لماذا؟ إذ كل ملٍل مالل، وليس كل مالل ملكاوأل وألن أمر الُملل، أو أمر الَملل نافذ على المالل 
ل  أا  عبيدة والمبرهللا" ملل أعم وأالغ من مالل إذ كل ملٍل في ملك ، حتى   بتصرف إ  عن لداير الملل، قا

مالل، وليس كل مالٍل مالكاوأل وألن أمر الَملل نافذ على المالل في ملك ، حتى   بتصرف إ  عن لداير الملل 
قال  أا  عبيدة والمبرهللا" هذا مكاهد، أق ل: هذا مكاهد، شخص عنده ق ع  أرض بريد أن يعمرها، قال ل  الملل 

لي األمر، أو من بنيب  اهللاخل عن الكارع، قدر عرض الكارع، اهللاخل مترين ثالث  عن الكارع، كما ه  م بن و 
اآلن لما برون من المصلح ، اآلن أمر الملل نحذ على المالل في ملك ، نحذ علي  في ملك ، لكن هل المالل 

للناس و يرهم، فالمالل أالغ لصرفاو  بتصرف هللاون إذن الملل؟ وقيل: مالل أالغ، مالل أالغأل ألن  يك ن مالكاو 
وأعظم، إذ إلي  إعراء ق انين الكرع، ثم عنده صياهللاة التملل، مالل أالغأل ألن  يك ن مالكاو للناس و يرهم، فالمالل 
أالغ لصرفاو وأعظم إذ إلي  إعراء ق انين الكرع، نحترض المسأل  في األرض السابق ، أبهما أالغ لصرف في هذه 



أو الملل؟ أبهما أالغ لصرف؟ اآلن في الص رة السابق  قلنا: أن أمر الملل نحذ على المالل؟ لكن األرض المالل 
هل يست يع الملل ا حح  ملكاو أن بتصرف في هذه األرض بجملتها ويأخذها من حاحبها، ويلغي ملك  عليها 

يخص  من الملل، لكن الملل  ولصرف  فيها؟   يمكنأل ألن هذا ه  الظلم بعين ، فالمالل أالغ في التصرف فيما
لصرف  من حي  العم م والكم ل، بحي  أن  يست يع أن بتصرف لصرفاو   يضر بالمالل في ملل هذا المالل 

  للملل.الخاص إنما ه  للمالل   وملل  يره، فه  أالغ من هذه الحيعي ، لكن التصرف
 

 
 
 


